Beste Velt-leden,
Velt-Brasschaat kreeg op 16/2 de vraag om een samenwerking op te starten voor het verzorgen van
de moestuin van Mikerf, bekend als de kinderboerderij in Maria-ter-Heide. Deze wordt beheerd door
Aralea, een maatwerkbedrijf dat mensen begeleidt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als we dit
goed aanpakken, kan deze tuin verder uitgroeien tot een educatief uithangbord dat mensen
enthousiasmeert rond het zelf kweken van groenten. Dit is ook een opportuniteit voor de vrijwilligers
die we nu zoeken: een perceel ter beschikking krijgen, het bio-tuinieren nog meer onder de knie
krijgen door samen te werken en van elkaar te leren, leuke momenten beleven in deze prachtige
omgeving… Natuurlijk is dit engagement alleen haalbaar als er voldoende vrijwilligers zijn, want vele
handen maken het werk licht. Al enkele leden zijn enthousiast, maar er zijn nog percelen die wachten
op groene vingers. Ben jij kandidaat? Ik ben alvast bereid om dit te coördineren.
Op 9 maart beslist het bestuur van Aralea over deze samenwerking, maar we mogen hopen op een
positieve beslissing. We lanceren nu al deze oproep omdat er voor vroege gewassen geen tijd mag
verloren gaan. Kort samengevat is dit de opdracht: drie percelen van 6x36 m moeten bebouwd worden
met vooral groenten. Een vierde perceel beslaat de serre en een zone voor kleinfruit die door en voor
de kinderboerderij onderhouden worden, en ook de compostplaats zit in dat perceel. We denken dat
dit haalbaar is met 6 vaste vrijwilligers, af en toe bijgestaan door bereidwillige handen van Velt-leden,
en met de ondersteuning van de doelgroepwerknemers van Aralea.
Als alles naar plan verloopt, zal het perceel op de voorgrond met Castanea (zie foto) omheind worden,
waarbinnen de 6 vrijwilligers elk één perceel van 6x6 m ter beschikking krijgen voor eigen gebruik. Alle
grondstoffen, water en werktuigen worden door Aralea ter beschikking gesteld. In ruil moeten ook de
twee andere percelen van 6x36 m (achtergrond) bewerkt worden voor de Kinderboerderij.

Foto: 2 maart 2021

Deze informatie is te bondig om te kunnen beslissen, maar als dit misschien iets voor jou is, horen we
dat graag, zodat we je verder kunnen informeren. Wacht niet te lang, er zijn maar een beperkt aantal
percelen beschikbaar.
Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur asap in per mail
aan eddy.janssen@uantwerpen.be met als onderwerp: mikerf
Hopelijk tot binnenkort,
Vermeld het telefoonnummer waarop we jou kunnen bereiken.
Eddy Janssen, 5 maart 2021.
U zal dan worden uitgenodigd op een webinar voor meer info.
Geef aub ook aan of je graag een perceel wilt,
of enkel af en toe een handje wil helpen.

